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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pembahasan pada bab ini membahas tentang latar belakang permasalahan 

implementasi kebijakan kepala sekolah tentang pembelajaran praktik renang yang 

dilaksanakan di SMP Negeri 1 Cerme. Pada sub bab selanjutnya akan dibahas 

mengenai fokus penelitian, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

baik secara teoritis maupun praktis, dan adanya penegasan istilah yang berfungsi 

untuk memperjelas istilah-istilah yang ada pada penelitian ini, sehingga tidak 

menimbulkan persepsi yang berbeda bagi pembacanya.   

A. Latar Belakang 

Keberadaan perubahan paradigma pendidikan di era globalisasi ini 

mengharuskan adanya perubahan pola pikir (mindset) dan pola tindak 

(actionset) dari penguasaan materi semata menuju ke penerapan kecakapan 

hidup (lifeskill). Pemerintah telah berusaha mencerdaskan anak bangsa, melalui 

berbagai upaya yang telah dilakukan antara lain memberi kesempatan yang 

sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan, dan 

memungkinkan setiap warga negara untuk mengembangkan potensi yang 

dimilikinya secara optimal. Sesuai Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Menurut Tobroni (2008: 12) 

pendidikan adalah usaha sadar atau bersahaja dengan bantuan orang lain 

(pendidik) atau secara mandiri sebagai upaya pemberdayaan atas segala potensi 

yang dimiliki (jasmaniah dan rohaniah) agar dapat menciptakan kehidupan 

yang fungsional dan bernilai bagi diri dan lingkungannya.  
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Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan pada 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan 

tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Pemerintah melalui Departemen 

Pendidikan Nasional telah membuat dan menetapkan UU Nomor 20 Tahun 

2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang memberikan dasar hukum, 

serta Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan dan Permendiknas No. 22 tahun 2006 prinsip pengembangan 

kurikulum tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah 

dikembangkan oleh sekolah dan komite sekolah yang berpedoman pada standar 

kompetensi lulusan dan standar isi serta panduan penyususnan kurikulum yang 

disusun oleh BSNP.   

Nabi Muhammad, sebagai pemimpin revolusi dunia yang dinobatkan 

sebagai tokoh utama pengubah dunia (Mudzakir, 2006: 319) yang memberikan  

patokan dalam pendidikan dasar anak, bahwa seorang anak harus dibekali 

latihan fisik yang seimbang seperti yang disabdakan dalam hadist yang 

diriwayatkan oleh Bukhari Muslim “Ajarilah anak-anak kalian berkuda, 

berenang dan memanah”. Penjabaran dari hadist tersebut adalah bahwa dalam 

olahraga renang diperoleh manfaat yang utama yaitu pengaturan nafas. Dimana 

Fungsi nafas adalah untuk memasukan atau menghirup oksigen dari alam  ke 

dalam tubuh kita melalui paru-paru. 

Menurut Susanto (2010) dalam jurnal “manfaat olahraga renang bagi 

lanjut usia”, secara umum kondisi fisik seseorang yang telah memasuki masa 

lanjut usia mengalami penurunan. Perubahan-perubahan tersebut pada 
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umumnya mengarah pada kemunduran kesehatan fisik dan psikis, sehingga 

secara umum akan berpengaruh pada aktivitas kehidupan sehari-hari. Olahraga 

renang merupakan salah satu olahraga aerobik yang bermanfaat untuk 

meningkatkan VO2 maks dan penurunan denyut nadi istirahat, yang 

sebenarnya cocok untuk semua usia khususnya untuk rehabilitasi, terapi, dan 

lanjut usia. Olahraga renang memiliki peran dalam menyelesaikan berbagai 

macam permasalahan, seperti stres (dalam segi rohaniah) dan juga mampu 

memberi rangsangan pada tubuh dalam menyembuhkan penyakit (dalam segi 

jasmaniah). Olahraga renang baik bentuk aktivitasnya maupun media kolam 

renang, telah berfungsi sebagai terapi kesehatan hydrotherapy guna mengatasi 

masalah-masalah kesehatan, seperti hipokinesia (kurang gerak), 

muskuloskeletal, penyakit dalam, dan masalah psikis.  

Bertolak pada dasar hukum, fakta sejarah, dan penelitian diatas, 

Pemerintah sebagai pengelolah dan penyelenggara pendidikan telah berupaya 

keras dalam melaksanakan program-program peningkatam mutu pendidikan. 

Ujung tombak dari peningkatan mutu pendidikan adalah kegiatan proses 

pembelajaran di kelas. Proses pembelajaran akan lebih efektif apabila ditunjang 

oleh kondisi kesehatan dan daya kreativitas siswa yang baik. 

Peningkatan kondisi kesehatan dapat ditunjang melalui beberapa 

kegiatan antara lain melalui bidang olahraga. Kegiatan yang lebih mengarah 

pada proses pembelajaran telah dilaksanakan di sekolah-sekolah melalui 

program-program yang telah tertuang dalam kurikulum mata pelajaran 

Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan. Selain itu Pendidikan Jasmani 
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ikut andil dalam meningkatkan identitas bangsa, melalui parade terbesar di 

dunia yaitu olimpiade. 

Dewasa ini banyak bangsa-bangsa yang mengejar prestasi dan nama 

harum bangsa, ketika para atletnya berprestasi di gelanggang internasional. 

Cuba dan RRC menganggap prestasi olahraga sebagai simbol keberhasilan 

tatanan masyarakat sosialis. Dedikasi kepada negara melalui olahraga 

merupakan asas dari ideologi pembinaan olahraga di negara itu (Rusli, 2001: 

86). Akhir-akhir ini olahraga dimanfaatkan untuk menggerakakn pembangunan 

ekonomi. Kegiatan olahraga sendiri, memamg mampu membuka lapangan 

pekerjaan, untuk berbagai usaha yang ada kaitannya dengan  olahraga, seperti 

perlengkapan alat-alat olahraga, penjualan jasa (melatih voli, sepak bola, 

basket, senam dll).    

Sekolah perlu motivasi dan pemberdayaan guna meningkatkan 

kompetensi siswa di bidang olahraga, oleh karena itu perlu didukung suatu 

wadah yang menampung kegiatan intrakurikuler, misalnya renang yang 

dilaksanakan di luar jam sekolah. Melalui renang, anak berkesempatan untuk 

mengenal dan memahami lingkungannya. Melalui renang pula anak 

memperoleh kesempatan untuk bergerak dengan bebas. Anak mau tak mau 

harus menggerakkan seluruh anggota tubuhnya, dengan tujuan agar dapat 

mengapung dan bergerak. Keleluasaan itu merupakan rangsang yang luar 

biasa, bukan saja dari aspek fisik namun juga dari aspek mental. 

Berenang bagi anak memiliki nilai yang khas dan meluas cakupannya, 

yaitu memupuk keberanian dan perasaan mampu, serta percaya diri, disamping 

untuk membangkitkan suasana kegembiraan yang tidak dijumpai dalam 
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aktivitas jasmani lainnya. Persentuhan dengan air merupakan pengalaman fisik 

yang membangkitkan respon kejiwaan. Rasa air yang dingin atau sebaliknya 

hangat, menimbulkan kesan khas yang secara langsung memperoleh tanggapan 

dari sistem saraf. Dari aspek fisik, renang mampu membakar sekurang-

kurangnya 275 kalori/jam, setara  dengan  bersepeda dan jalan cepat  (Sutrisno 

dan Meilany, 2009: 2). 

Ada berbagai macam manfaat renang. Dalam sebuah hadist Rasulullah 

SAW menganjurkan agar anak-anak diajari tiga hal yaitu, berenang, berkuda 

dan memanah. Anjuran tersebut diriwayatkan oleh Bukhairi Muslim “Ajarilah 

anak-anak kalian berkuda, berenang dan memanah” (Riwayat Sahih 

Bukhari/Muslim). sepintas anjuran tersebut sederhana namun memiliki 

berbagai kelebihan salah satunya adalah dengan melalui praktik renang yang 

ada adi SMP N 1 Cerme. 

Jika dikaitkan dengan kondisi geografis kecamatan Cerme yang 

hampir setiap tahun dilanda banjir. Keterampilan dalam berenang juga dapat 

memberi bekal untuk menyelamatkan diri jika terjadi bahaya. Menurut Tamyiz 

(2008: 4) Berenang memiliki banyak manfaat yang dapat dirasakan apabila kita 

melakukannya secara benar dan rutin, manfaat tersebut antara lain: obesitas, 

asma, maslah psikis, mengurangi stres, menaikkan daya tahan tubuh, dan lain 

sebagainya. Manfaat tersebut dapat dijadikan modal oleh anak-anak, khususnya 

siswa tingkat menengah pertama dalam melatih ketahanan fisik dan kecerdasan 

psikisnya, karena mereka masih dalam masa pertumbuhan. Oleh karena itu, 

penerapan pembelajaran praktik renang merupakan sebuah kebijakan yang 

tepat dalam membentuk para siswa untuk dapat survive dalam kehidupannya 
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baik di sekolah, rumah, maupun lingkungan masyarakat. Sejalan dengan hal itu 

pula renang dapat menumbuhkan semangat para siswa untuk lebih percaya diri. 

Studi pendahuluan yang dilakukan penulis di SMP Negeri 1 Cerme, 

bahwa sekolah ini melaksanakan pembelajaran renang di luar jam sekolah pada 

hari Minggu  pukul 07.00-09.00 WIB, yang diikuti oleh peserta didik kelas VII 

dan VIII, biaya masuk dan transportasi menuju kolam dibebankan seluruhnya 

kepada peserta didik.  Berdasarkan hasil wawancara dengan guru olahraga 

Supahani, (Juni 2012) bahwa pelaksanaan pembelajaran praktek renang di 

SMP Negeri 1 Cerme tidak berjalan dengan maksimal dikarenakan kurangnya 

antusiasme siswa dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Hal itu dibuktikan 

dengan daftar hadir siswa yang tidak lebih dari 60% pada tiap kali pelaksanaan. 

Kepala Sekolah sebagai pemegang kebijakan di sekolah mempunyai 

peranan penting dalam menunjang keberhasilan proses belajar mengajar. 

Dalam pembelajaran praktek renang yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 

Cerme, Kepala Sekolah hanya memberi kesempatan kepada peserta didik kelas 

VII dan kelas VIII untuk mengikutinya. Beban biaya yang ditanggung oleh 

peserta didik serta pelaksanaan yang bertepatan dengan hari libur sekolah 

kemungkinan menjadi kurang diminatinya kegiatan ini. 

Kepala Sekolah setidaknya mempertimbangkan atau merevisi kembali 

beberapa kebijakan terkait dengan tempat, waktu, biaya atau peserta yang telah 

ditentukan, dengan harapan peserta didik lebih antusias dan bergairah dalam 

mengikuti pembelajaran praktek renang tersebut. Pertimbangan inilah yang 

menarik minat peneliti untuk mengkaji lebih jauh mengenai kebijakan-

kebijakan Kepala Sekolah dalam mendukung dan mengimplementasikan 
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pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga, khususnya renang 

yang diterapkan di SMP Negeri 1 Cerme secara obyektif dan descriptable 

dalam sebuah penelitian tesis, yang berjudul “Implementasi Kebijakan 

Kepala Sekolah Tentang Pembelajaran Praktik Renang di SMP Negeri 1 

Cerme Kabupaten Gresik”. 

B. Fokus Masalah  

Berdasarkan kondisi tersebut, maka dapat dikemukakan Fokus 

masalah yang dalam usulan tesis ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi kebijakan Kepala Sekolah tentang pembelajaran 

praktik renang di SMP Negeri 1 Cerme Kabupaten Gresik? 

2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan Kepala 

Sekolah tentang pembelajaran praktik renang di SMP Negeri 1 Cerme 

Kabupaten Gresik? 

3. Bagaimana dampak implementasi kebijakan Kepala Sekolah tentang 

pembelajaran praktik renang di SMP Negeri 1 Cerme Kabupaten Gresik? 

C. Batasan Masalah 

Penelitian ini membatasi materi renang saja, karena dengan 

pembelajaran praktik renang memupuk keberanian dan perasaan mampu, serta 

percaya diri, disamping untuk membangkitkan suasana kegembiraan yang tidak 

dijumpai dalam aktivitas jasmani lainnya. Persentuhan dengan air merupakan 

pengalaman fisik yang membangkitkan respon kejiwaan. Rasa air yang dingin 

atau sebaliknya hangat, menimbulkan kesan khas yang secara langsung 

memperoleh tanggapan dari sistem saraf. 
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D. Tujuan Penelitian  

1. Menganalisa implementasi kebijakan Kepala Sekolah tentang pembelajaran 

praktik renang di SMP Negeri 1 Cerme Kabupaten Gresik. 

2. Menganalisa faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi 

kebijakan Kepala Sekolah tentang pembelajaran praktik renang di SMP 

Negeri 1 Cerme Kabupaten Gresik. 

3. Menganalisa dampak implementasi kebijakan Kepala Sekolah tentang 

pembelajaran praktik renang di SMP Negeri 1 Cerme Kabupaten Gresik. 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Kepala Sekolah 

tentang pembelajaan praktik renang di SMPN 1 Cerme Gresik, diharapkan 

memberikan sejumlah manfaat, antara lain: 

Secara teoritis: 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah kepustakaan 

pendidikan, khususnya mengenai keberadaan Implementasi Kebijakan yang 

dilakukan di lembaga pendidikan terhadap pembelajaran praktik renang 

yang diterapkan di lembaga tersebut. 

2. Masukan bagi peneliti lain yang berminat menindak lanjuti hasil penelitian 

ini dengan mengambil kancah penelitian yang berbeda dan dengan sampel 

penelitian yang lebih banyak. 

Secara praktis: 

1. Bagi Peneliti: hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

peneliti mengenai Implementasi Kebijakan Kepala Sekolah tentang 

pembelajaran praktik renang di SMPN 1 Cerme Gresik 
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2. Bagi Sekolah: Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi SMP 

Negeri 1 Cerme Gresik untuk mengetahui faktor pendukung dan 

penghambat dalam menerapkan kebijakan berkaitan dengan pembelajaran 

praktik renang di SMPN 1 Cerme Gresik, serta dapat memberikan 

kontribusi sekaligus solusi bagi adanya faktor pendukung dan penghambat. 

3. Bagi Instansi terkait: penelitian ini daharapkan dapat memberikan 

kontribusi yang efektif sekaligus masukan positif bagi sekolah-sekolah lain 

yang memiliki permasalahan sejenis. 

F. Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi persepsi yang beragam tentang istilah yang 

dijadikan fokus dalam penelitian ini, maka diberikan batasan penelitian dalam 

bentuk penegasan istilah sebagai berikut: Analisis implementasi kebijakan 

pembelajaran praktik pendidikan jasmani dan olahraga di SMP Negeri 1 Cerme 

Kabupatn Gresik 

1. Implementasi Kebijakan 

Menurut Hamalik (2009: 237) implementasi merupakan suatu proses 

penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam bentuk tindakan 

praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa pengetahuan, 

keterampilan, maupun nilai dan sikap. Sedangkan menurut Dunn (2003: 

132) implementasi kebijakan (Policy Implementation) adalah pelaksanaan 

pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu.  maka 

implementasi kebijakan di sini merupakan penerapan suatu kebijakan yang 

telah diputuskan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan 

prosedur yang ditetapkan sebelumnya. 
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2. Kebijakan Kepala Sekolah 

Winarno, (2012: 20-21) mengartikan kebijakan sebagai suatu arah tindakan 

yang disusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam 

lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-

peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan 

mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu 

sasaran atau suatu maksud tertentu. Sedangkan untuk definisi kepala 

sekolah adalah ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi atau lembaga 

dimana menjadi tempat menerima dam member pelajaran (Wahjosumidjo, 

2010: 83) Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa 

kebijakan kepala sekolah adalah suatu ketetapan yang dibuat oleh ketua atau 

pemimpin sekolah yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-

cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai 

tujuan tertentu dan merealisasikan dengan sumber daya yang ada. 

3. Pembelajaran  

Pembelajaran mengandung pengertian, bagaimana peran guru mengajarkan 

sesuatu kepada peserta didik, tetapi disamping itu, juga terjadi peristiwa 

bagaimana peserta didik mempelajarinya (Sukintaka, 2004: 55). 

Pembelajaran dapat diartikan sebagai proses belajar dan mengajar. 

Pembelajaran sendiri berasal dari kata belajar. Belajar menurut Heinich 

(dalam Benny, 2011: 6) proses pengembangan pengetahuan, keterampilan 

dan sikap yang terjadi manakala seseorang melakukan interaksi secara 

intensif dengan sumber-sumber belajar. Pembelajaran sebuah kegiatan sadar 
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yang dilakukan individu di lingkungannya dengan tujuan adanya perubahan 

karakter dalam life skill. 

4. Renang 

Menurut Sujarwadi dan Sarjiyanto (2010b: 73) renang adalah olahraga air 

yang dilakukan dengan cara menggerakkan kaki , tangan, kepala, dan badan 

saat mengapung dipermukaan air. Sedangkan menurut Qonita (2009: 142) 

renang adalah menggerakkan badan melintas (mengapung menyelam) di air 

dengan menggunakan kaki, tangan, sirip, ekor, dan sebagainya. Dari 

beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa renang adalah 

olahraga air yang melibatkan seluruh anggota badan untuk bergerak. 


